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Referat fra møte i programstyret for 
Helsedataprogrammet 

 

Møte 13 

Dato 25.10.2019 

Tid Kl. 10:00-14:00 

Sted Verkstedveien 1, Skøyen 

Medlemmer   
Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) 
Bodil Rabben (Direktoratet for e-helse) 
Siv Cathrine Høymork (Helse Sør-Øst RHF)  
Kristin Farestvedt (Helse Vest RHF)  
Roar Olsen (UNIT) 
Olav Røise (Helse Sør-Øst RHF) 
Karianne Solaas – vara (Forskningsrådet) 
Gun Peggy Knudsen (Folkehelseinstituttet) 
 

Per Morten Sandset (Universitetet i Oslo) 
Jan Arild Lyngstad (Helsedirektoratet) 
Pål Romundstad (NTNU) 
Tristan Rolstad (Bærum kommune) 
Torstein Bye (Statistisk sentralbyrå) 
Asbjørn Finstad (KS) 
Sverre Fossen (Norsk helsenett) 
 

 

Forfall 
Sissel Husøy (Helsedirektoratet)  
Tarje Bjørgum (Abelia) 
Ole Alexander Opdalshei (Kreftforeningen)  
 

 
 

 

Observatører 
Hanne Monclair (Kunnskapsdepartementet)  
Silje Beate Davidsen – vara (Kunnskapsdepartementet) 
Marit Lie – vara (Helse- og omsorgsdepartmentet) 

  

Direktoratet for e-helse 
Marianne Braaten  
Alexander Gray 
Maria Pretorius (referent) 
Bjørn Holstad 
Thea Sørvig Østbye 
 

 
Elisabeth Hagen 
Øivind Røise 
Håvard Lande 
Glenn Håkon Melby 

  

 
 

Sak Tema Sakstype 

20/19 Godkjenning av referat fra forrige programstyremøte  Beslutningssak 

 Christine Bergland ønsket velkommen til møtet. 
Nye deltakere i programstyret er Asbjørn Finstad fra KS, og Silje Beate 
Davidsen fra KD (vara). 
 
Det var ingen innspill til agenda for dagens møte eller referatet fra 
forrige programstyremøte. 
  

 Vedtak:  
Referat fra programstyremøte 12. juni 2019 og agenda for 
programstyremøte 25. oktober godkjennes. 
  

21/19 Status fra programmet  Orienteringssak 

 Marianne Braaten, Bjørn Holstad, Thea Sørvig Østbye og Alexander Gray 
informerte om status og utvalgte aktiviteter i programmet. Det vises til 
saksunderlag og presentasjon. 
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Det ble informert om at Jon Helge Andersen blir ny programeier fra 1. 
januar. Dette skjer som følge av ny e-helseorganisering, som innebærer 
at divisjonen til Bodil Rabben overføres til Norsk Helsenett fra 1. januar. 
Ny e-helseorganisering vil ikke påvirke den overordnete organiseringen 
eller styringen av Helsedataprogrammet. Programmet vil som tidligere 
eies og styres i Direktoratet for e-helse.  Prosjekteierskapet og 
størstedelen av bemanningen til to av prosjektene vil flyttes til NHN, 
men disse skal fortsatt styres og gjennomføres innenfor rammer definert 
av programmet. Grensesnittet mellom direktoratet/programmet og 
leveransene fra NHN vil bli nærmere beskrevet i ny versjon av 
programmets styringsdokument, som skal behandles i programstyrets 
neste møte. 
 
Innspill til saken: 

• I sak om programmets varighet (27/19) står det at en forlengelse 
av programperioden ut 2021 medfører kostnadsøkning på 26 
MNOK. Kan ikke se at dette er reflektert i risikoanalysen? 
Svar: Risikoelementet er foreløpig ikke reflektert i overordnet 
risikoanalyse, dette er en god stund fram i tid. Den ekstra 
kostnaden som følge av forlengelse av programmet er tatt med i 
estimatet for den totale kostnaden for tiltaket som ble anbefalt 
av ekstern kvalitetssikrer. 

• I forbindelse med ny e-helseorganisering og 
virksomhetsoverdragelse til Norsk Helsenett, vil den interne 
styringsgruppen måtte endres? 
Svar: Intern styringsgruppe vil bestå med samme deltakelse som 
før; programeier, programledelse og prosjekteiere for alle de fire 
prosjektene. Det vil bli et ekstra grensesnitt for programmet, og 
dette reflekteres også i risikomatrisen. Vi må kanskje også bytte 
navnet "intern" styringsgruppe. 

• Testingen av felles søknadsskjema går blant annet ut på å justere 
tekst og innhold i søknadsskjemaet. Dette innebærer at det ikke 
er innføringsplanen i registrene som alene er avgjørende for når 
søknadsskjemaet er klart for lanseringen.  

• Vil anskaffelsen av data- og analysetjenester gi noen svar på de 
synergiene som KD har vært opptatt av, og som også ble omtalt 
på møtet med UNIT og de store, regionale 
forskningsinfrastrukturene før sommeren? 

• Svar: Vi la utkast til konkurransegrunnlaget ut på Doffin og 
ehelse.no i flere omganger, slik at leverandørene og de etablerte 
infrastrukturene kunne gi innspill underveis. Slik har 
leverandørene også kunnet forberede seg og vi kan diskutere 
videre i dialogbasert konkurranse. Det oppfordres til at 
leverandørene også selv har kontakt og undersøker muligheter 
mot Helseanalyseplattformen sine grensesnitt. 

• KS2-rapporten er opptatt av å prioritere kvalitet før tid. Har 
dette noen betydning for anskaffelsen? 
Svar: Dette er nok rettet motl programmet som helhet, men kan 
også gjelde anskaffelsen. Dersom vi ser at vi ønsker mer 
variasjon i tilbudene kan det være mulig å kjøre ekstra runder i 
anskaffelsen. Selve utlysningen ble replanlagt før sommeren, da 
vi mente at kvaliteten ikke var god nok og brukte lenger tid enn 
opprinnelig planlagt på konkurransegrunnlaget før utlysningen. 
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• Har vi prognoser for fremtidig etterspørsel etter helsedata til 
sekundærbruk? 
Svar: Dette jobber vi med nå. Nullpunktsmålingene vil gi oss et 
utgangspunkt til å kunne sette ambisjonene.  

• Det ble nevnt at 264 søknader er behandlet så langt, hvordan 
har dere fått disse tallene? 
Svar: Tallet er hentet fra en kartlegging vi gjør av alle mottatte 
søknader i de sentrale registrene og hofte- og 
leddproteseregisteret i 2019. Foreløpig har vi kun mottatt 
informasjon for første halvår, så dette tallet vil oppdateres. Vi 
jobber også med å utvide kartleggingen til å omfatte alle 
kvalitetsregistrene.  

• Det bes om at programstyret får se den oppdaterte 
samfunnsøkonomiske analysen, eller tall som viser justerte 
gevinster. Programstyret har kun de gamle tallene, noen av de 
vurderingene som er gjort underveis må synliggjøres i hvert 
møte 
Svar: Den samfunnsøkonomiske analysen ble oppdatert i 
forbindelse med den eksterne kvalitetssikringen for å verifisere 
programmets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Formålet var å 
vise at investeringen i steg C er lønnsom og at programmet bør 
videreføres. Analysen viser et øyeblikksbilde av lønnsomheten 
slik den ble vurdert våren 2019. Allerede nå ser vi endringer i 
enkelte av forutsetningene (priser, antatt omfang på tjenestene 
etc.), som vil kunne gi endringer i resultatene, og det er derfor 
ikke hensiktsmessig å bruke tid på estimatene som 
kvalitetssikrer har benyttet i sin vurdering. Programmet ønsker i 
stedet å se fremover og kartlegge hva slags gevinster som skal 
realiseres for den enkelte aktør sammen med de innførings- og 
gevinstansvarlige i den enkelte virksomhet. Det er dette 
kartleggingsarbeidet som vil danne utgangspunkt for registrenes 
gevinstrealiseringsplaner. 

• Programstyret ser fram til at programmet gjør en forankring med 
de berørte virksomhetene på effekter og gevinster.  

• Det understrekes at arbeidet med finansieringsmodeller ikke 
bare skjer i Direktoratet for e-helse/Helsedataprogrammet. 
Programmet vil ha dialog med de aktuelle aktørene, og 
bearbeide saken videre med HOD 

• SSB har omtrent de samme prinsippene i sine 
finansieringsmodeller 

• Åpner statsstøtteregelverket for forskjell i priser for private og 
offentlige aktører?  
Svar: Statsstøtteregelverket åpner for en viss prisdifferensiering 
mellom private og offentlige aktører, men i forslaget til ny 
helseregisterlov ligger marginalkostnadsprinsippet til grunn, 
altså at man kan ta betalt for den innsatsen som kreves for å 
tilrettelegge data per søknad. Siden marginalkostnaden vil være 
lik uavhengig av om det er en privat eller offentlig aktør som 
søker, anser vi det som mer hensiktsmessig å tilrettelegge for 
egne tjenester for private aktører som kan prises høyere. I 
utgangspunktet er programmets vurdering at like tjenester skal 
ha like priser.  
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• Bekymret for at vi får finansieringsmodell hvor vi legger 
kostnadene til de som har minst gevinster av 
Helsedataprogrammet.  
Svar: Dette skal være en modell basert på brukerfinansiering, 
der brukerne er de som bruker helsedata til sekundærformål. 
For å vurdere hvilke aktører som bør inngå i en 
samfinansieringsordning, og med hva slags vekting, har vi tatt 
utgangspunkt i dagens bruk av helsedata. Dagens registre er 
også brukere av data på lik linje med andre 
forskningsinstitusjoner. Kostnadsfordelingen innad i de ulike 
gruppene vil diskuteres med aktørene det gjelder.  

• Vi må ha god kontroll på tilgjengeliggjøringen av data. Enten 
syntetiske data, eller at analysene gjøres i analyserommet. 

• Forskningen skal være transparent. Viktig at 
Helseanalyseplattformen tar vare på scriptene/syntaksene som 
brukes slik at andre forskere kan gjenbruke disse. 

• Dette systemet vil forhåpentligvis bli sikrere enn de vi har i dag 

• Viktig å være klar over hvordan man spiller inn på vilkårene. Vi er 
en del av EU, og det vil være enklere for forskere å få tak i data. 
Samtidig sier GDPR at man skal dataminimere. 

• Det oppfordres til å gi sine innspill til høringen. Departementet 
trenger tilbakemeldinger. 

 
 

 Vedtak:  
Programstyret tar sakene til orientering og ber programmet innarbeide 
innspill fremkommet i møtet. 
 

 

22/19 Ekstern kvalitetssikring – oppfølging av KS2-rapporten Orienteringssak 

 
 
 

 
 
 
 

Marianne Braaten og Thea Sørvig Østbye orienterte om resultater og 
oppfølging av anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring, KS2. Det vises til 
saksunderlag og presentasjon. 

Innspill til saken:  

• Har dere kalkulert inn exit-priser, risiko ved exit? Dette er 
kostbart ved bruk av skytjenester. 

• Svar: Dette er dekket under hendelsesrisiko og risikopunkt 
reimplementering av løsning 

• Er behovet for godt informasjonsarbeid mot innbyggere ivaretatt 
i kostnadene som vises?  

• Svar: Kommunikasjonsoppgaver er ivaretatt under posten 
programoppgaver. Programmet må komme tilbake til 
kommunikasjonstiltak som en egen sak. 

• I forbindelse med innbyggerundersøkelser: Ta også et lite blikk 
på hvordan man stiller spørsmålet og i hvilken kontekst 

• Lager dere en tiltaksplan etter KS2-rapportens anbefalinger? 

• Svar: Tiltaksplan foreligger, men foreløpig som et internt 
arbeidsdokument. Programmet kan forberede en versjon som 
programstyret kan få til neste møte. Tiltak som følge av 
anbefalingene vil også fremkomme i revidert styringsdokument. 
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 Vedtak: Programstyret har fått en orientering om oppfølging av 
anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer.  

 

 

23/19 
 

Pågående arbeid med Helsedataservice 

 

Orienteringssak 

 Elisabeth Hagen og Øivind Røise presenterte sak om pågående arbeid 

med Helsedataservice. Det vises til saksunderlag og presentasjon. 

 

 

Innspill til saken: 

• Interimsorganiseringen er en fin måte å jobbe på. Det er mye 

underliggende kompleksitet, så dette er en fin måte å finne ut av 

dette på sammen. Det er riktig å pilotere søknadsbehandlingen 

slik at vi får erfaringsbasert utvikling 

• Registrene har mye erfaring, og vet hva som gir kvalitet. Disse 

erfaringene må bygges inn i det vi skal skape 

• Det gjøres en god jobb med Helsedataservice, men det er 

fortsatt krevende ressursmessig, siden ressursene hos registrene 

må brukes parallelt i denne fasen 

• Vi må ha mer fokus på innholdsforvaltning på helsedata.no. Det 

er en økende problemstilling i forhold til hva som skal ligge hvor 

og hvordan skal vi klare å holde det oppdatert. Dette må gå i 

takt. 

• Dette ser fint ut. Utfordringen ligger i innførings- og 

gevinstteamet 

• Hvordan er REK integrert i Helsedataservice? 

Svar: Vi har dialog med REK vedrørende muligheter for 

integrasjon mellom REK sitt søknadsskjema og felles 

søknadsskjema som utvikles i Helsedataprogrammet. Vi vil 

fortsette dialogen og samarbeidet med REK i det videre arbeidet. 

• GDPR og DPIA blir et kommende tema for Helsedataservice 

• Fin måte å fremstille brukere og brukerreiser på. Dette kan også 

brukes mer i andre kommunikasjonsformål. Husk å utforme og 

kvalitetssikre med ekte brukere og å lage prototyper.  

• Ta med problemstillingen rundt DPIA i brukerreisene, vi bør ikke 

lage et for forenklet bilde som gir feil forventning 

• Statistikkprodusenter og forskere kan være to forskjellige 

brukergrupper og dermed representere forskjellige behov 

• Jobber programmet parallelt med informasjon på engelsk og 

norsk? 

Svar: helsedata.no er foreløpig bare på norsk, engelsk kommer 

etter hvert 

• Få med de ulike kravene som stilles av hvert register 

• Det er et krav om at forskning er replikerbart. Helsedata må 

derfor finnes på engelsk. 

• Ikke glem scenarier rundt styringsinformasjon 
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• Hvordan ser vi for oss Helsedataservice sin rolle inn i dialogen 

med søkere av helsedata? 

Svar: Helsedataservice vil være førstelinje og kan svare ut de 

enkle spørsmålene. De må settes i kontakt med registrene for å 

få svar og veiledning på mer faglige spørsmål 

• Brukerreisene er beskrevet som lineære prosesser, men det vil 

være noen iterasjoner her som ikke synes i disse skissene 

• Registerdata er ikke perfekte, her finnes det masse feil. Data må 

versjoneres og forskere må vite hvilken versjon de har fått 

tilgang til. 

 

 Vedtak: Programstyret har fått en orientering om arbeidet med 

Helsedataservice i 2019 og arbeidet med utvikling av fremtidige 

tjenester i møte med Helsedataservice, og ber om at innspill fra 

programstyret blir innarbeidet i videre arbeid.   

 

 

24/19 Dataprodukter på Helseanalyseplattformen 
 

Diskusjonssak 

 Glenn Håkon Melby presenterte sak om arbeidet med dataprodukter på 
Helseanalyseplattformen. Det vises til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

• I stedet for begrepet "utlevering av data", bør vi bruke 
"tilgjengeliggjøring av data" 

• Er statistikkprodukter innenfor scopet til 
Helseanalyseplattformen? 
Svar: Myndigheter er definert som en egen brukergruppe for 
Helseanalyseplattformen. I noen tilfeller vil kanskje 
Helseanalyseplattformen kunne sette sammen egne 
statistikkpakker.  

• Finnes det indikasjoner på hvor stor etterspørselen vil være av 
ulike typer dataprodukter? 
Svar: Ikke per i dag. Det jobbes med å anslå dette. 

• Viktig at bredden av forskningsmiljøene får mulighet til å si noe 
om behovet for dette. Dette vil gi en stor trygghet. 

• Standardisert datasett, er det riktig at det er en allerede 
sammenkoblet fil som skal gjenbrukes? Er det ikke syntaksen 
man skal gjenbruke?  
Svar: Man kan se for seg en spørring som kan brukes på nytt 
igjen. Det vil si at det er syntaksen man skal gjenbruke. 

• Det må gås opp hva som skal være masterkilde for hva. 

• Det finnes mye erfaring rundt kobling av data i ulike 
virksomheter, feks Helse Vest. Her bør vi dele erfaringer. 

• Er det slik at dataprodukter fra andre aktører også skal ligge på 
plattformen dvs tilgjengeliggjøres flere steder? 
Svar: Dette må gås opp og detaljeres nærmere i samarbeid med 
aktørene. 
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 Vedtak: Programstyret har mottatt en orientering om arbeidet med 
dataprodukter på HAP, og ber programmet innarbeide innspill fra 
møtet.   

 

25/19 Etablering av delprosjekt for integrasjoner i Helseanalyseplattformen  Orienteringssak 

 Håvard Lande orienterte om etablering av delprosjekt for integrasjoner i 
Helseanalyseplattformen. Det vises til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

• Kjempebra og viktig at vi kommer i gang med dette. I forbindelse 
med dette arbeidet vil det komme ekstraoppgaver for 
registrene. Det vil både gi merarbeid og økte 
forvaltningskostnader. Dette bør tas inn gevinstarbeid og 
finansieringsmodell. 
Svar: Dette ønsker vi å gå gjennom i estimeringsworkshopene, 
sammen med registerforvaltere 

• Det savnes et punkt i presentasjonen om avtalemessige, 
økonomiske og administrative konsekvenser 

• Dette har stor avhengighet til metadata 

• Vi snakker om kopier av data her. Vi vil ha en moderkilde og en 
kopi. Hvordan løses samtykke og reservasjon i praksis? Gjelder 
spesielt for helseundersøkelser, hvor det er 1-1 samtykker 
Svar: Dette er noe vi jobber med i prosjekt Fellestjenester 

• Det savnes at det vises en relasjon med de andre tiltakene i 
direktoratet, for eksempel grunnmursarbeidet 
Svar: Vi jobber tett med Modernisert folkeregister og andre 
tiltak i direktoratet. Direktoratet kommer med et overordnet 
veikart som vil vise en del av sammenhengene med tiltak som 
grunnmur, Akson, Felles språk etc 

• Programmet må komme tilbake senere med detaljerte estimater 

• Integrasjoner må dreie seg om mer enn grensesnittet mellom 
registrene og HAP. I presentasjonen kan "samarbeid med 
registerforvaltere" byttes ut med "samarbeid med aktuelle 
aktører"  

• Programmet må ha en bevissthet rundt hvilke kilder som skal tas 
inn 

 

 

 Vedtak: Programstyret har mottatt en orientert om, og har avgitt sine 
innspill til det videre arbeidet med å etablere integrasjoner for 
dataoverføring mellom registrene og Helseanalyseplattformen.  

 

 

26/19 Publisering av FAIR-prinsipper med tilhørende selvevalueringsmodell Orienteringssak 

 Håvard Lande orienterte om FAIR-prinsipper med tilhørende 
evalueringsmodell. Det vises til saksunderlag og presentasjon. 
 
Innspill til saken: 

• Her gjør dere et kjempearbeid! Det bør samarbeides med RDA- 
Research Data Alliance 

• Positive til dette, men har også en forståelse for at dette er en 
ekstraoppgave til hardt pressede ressurser 

• Savner det etiske perspektivet i FAIR 
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• Uninett sigma2 og NSD, samarbeides det med disse 
institusjonene? 
Svar: Noe, men dette samarbeidet bør utvides 

• Kommunikasjonsbiten av dette er viktig, må være et 
forbedringsverktøy. Vi må diskutere hvordan vi bruker dette. 

 Vedtak: Styringsgruppen har mottatt en orientering om publisering av en 
norsk versjon av FAIR prinsippene med tilhørende selvevalueringsmodell 
på ehelse.no.  

 

 

27/19 Helsedataprogrammets varighet Diskusjonssak 

 Marianne Braaten presenterte sak om Helsedataprogrammets varighet. 
Det vises til saksunderlag og presentasjon. 

Innspill til saken: 

• Ser behovet for å utvide programperioden ut 2021. Husk at det 
er valg i 2021. Vis til gode resultater 

• I utkastet til notat til HOD står det navngitt fem registre, dette 
bør tas ut da vi ennå ikke har besluttet hvilke registre som skal 
starte med data på HAP 
 

 

 Vedtak: Programstyret har gitt sine innspill til saken om programmets 
varighet. Programmet innarbeider innspillene i den endelige versjonen 
av notatet som skal sendes til HOD.   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 


